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Belangrijke data 

Overblijfres-
taurant  groep 
1-2 

29-1 

Ouderavond 
Thema: Buiten-
spelen 

Tijdstip volgt. 

6-2 

Carnaval 
groep 1-2 

8-2 

Carnaval 
groep 3-8 

Alle leerlingen 
vrij om 14.00u 

9-2 

Voorjaars-
vakantie 

12-2 

t/m 

16/2 

Adviesge-
sprekken 
groep 8 

19-2 

Rapporten 
mee groep 1-2 

22-2 

Rapporten 
mee groep 3-8 

23-2 

Rapport 

gesprekken 

 

27-2  

en  

1-3 

Studiedag 

Alle leerlingen 
vrij 

5-3 

  
Nieuw mailadres?  

 

Meld uzelf dan ook opnieuw aan voor de nieuwsbrief op  

www.regenboogmalden.nl 

U kunt uzelf daar ook aanmelden voor het bekijken van de 

fotoalbums . 

Skool 
22-12-2017 

 

Beste ouder(s), 

Wat hebben we genoten van de weken rondom 

Sint en Kerst! Eerst zaten we in prachtig 

verbouwde klassen door de Pieten; de kinderen 

keken hun ogen uit! 

Daarna werd alles omgetoverd in kerstsfeer met 

overal groen en lichtjes in de school.  

Met als afsluiting de ‘Grote Klanken van Geluk-

Regenboog-Show’! Wat was het een bijzondere 

dag!  

In de ochtend hebben alle leerlingen hard gewerkt 
aan zang, dans en theater. Om er in de middag 
een spetterende show neer te zetten waar 
iedereen een rol in had.  

We kregen groot applaus van het publiek! En wat 
een complimenten kregen we ook nog van 
theatergroep Hakoena over onze school. Over hoe 
goed iedereen met elkaar samenwerkt en hoe 
knap het was dat we in zo’n korte tijd de show 
hebben kunnen maken. Alle leerlingen zijn ook zo 
enthousiast bezig geweest!  

Iets wat ik vaker zie binnen onze school en wat wij 
inmiddels misschien gewoon vinden maar iets wat 
door een buitenstaander weer even benoemd 
wordt.  

Daar zijn wij zo trots op!  

 

En daar mogen we naar buiten toe ook best 
trotser op zijn! Anjo (de vorige directeur) heeft 
zich hier hard voor gemaakt en samen met 
collega’s van andere freinetscholen een brochure 
samengesteld (Binnenste Buiten) waarin in woord 
en beeld weergegeven wordt hoe wij werken als 
freinetscholen. 

 

En omdat we als Regenboog ook graag willen 
laten weten hoe wij dit in Malden doen, hebben 
we de afgelopen weken heel hard gewerkt aan 
een eigen folder. Een folder die laat zien hoe ons 
onderwijs eruit ziet en waar we trots op zijn! Ons 
eigen trotswerk!  

 

Wat ons betreft passen de freinet uitgangspunten 
ook bij de kerstgedachte: we doen het hier samen 
met elkaar en geven betekenis aan wat we doen.  

Dit raakt aan deze tijd van zingeving.  

 

Graag wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen 
in onze school, want ook jullie zijn de mensen met 
wie wij het samen doen. Dank voor jullie 
betrokkenheid! 

Wij wensen jullie allen hele gezellige dagen 
toe, een heerlijke vakantie en vooral alle 
moois voor 2018! 

 

 

 
In deze nieuwsbrief vindt u onder meer: 
 
 Een bijdrage uit de groepen 
 Plannen Vuurvogel en Regenboog 
 De Grote Klanken van Geluk Regenboog Show 



Gisterenavond na het kerstdiner heeft elk gezin de brochure ‘Binnenste Buiten’ ontvangen. 

Een uitgave waarin het freinetonderwijs in woord en beeld beschreven staat!  

Daarnaast hebben we als Regenboog ook onze eigen folder gemaakt waar we heel trots op 

zijn!   

De brochure ‘Binnenste Buiten’ en de Regenboog folder worden meegegeven aan alle nieu-

we ouders op de Regenboog. Mocht u in uw omgeving mensen kennen die interesse heb-

ben in onze school, loop dan gerust binnen voor extra exemplaren.  

Vooraf aan de T&T in maart zullen we ook flyeren in de buurt. 

Met heel veel dank aan Ivo van Sluis (vader van Jasmijn) voor het ontwerp en Jan Kolner (opa 

van Mara en Iris) voor de foto’s!  

Brochure & Folder Regenboog 

Nieuws van de Sprinkhanen 
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Bij de Sprinkhanen zijn we druk bezig met de Canon van Nederland, hierin 
staan de belangrijkste onderwerpen van de Nederlandse geschiedenis.  Bij de 
surprise avond was de klas dan ook veranderd in een middeleeuws kasteel.   

 

Gymlessen: op vrijdag wordt de spelles  afwisselend door de leerkracht en 
door leerlingen gegeven. Bijzonder is dat er dit jaar ook kinderen zijn die 
woensdag de toestellessen willen verzorgen, zij geven door wat ze met turnen 
hebben geleerd.  

 

Er liepen twee buitenlandse studenten 
stage bij ons op school, Helena (uit 
Spanje) en Caterina (uit Italie). Zij 
hebben allebei een les gegeven in het 
Engels. Caterina over mensenrechten 
en Helena over kinderrechten.  Het 
waren interessante lessen waarbij de 
kinderen ook heel goed hun Engels kon-
den oefenen. 

 

Vanaf januari komt Iris (onze LIO-
stagiaire) maandag, dinsdag en woensdag in de klas. 



 

Restaurant ‘Zo lekker’ bij de Libellen 

EU fruit 
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De afgelopen weken hadden wij het thema ‘restaurant’ in de klas. De kinderen 
zijn druk bezig geweest met hoe het er aan toe gaat in een restaurant en ze 
kwamen er achter dat er heel veel bij komt kijken om een restaurant te heb-
ben. Eerst bleek dat er veel verschillende soorten werknemers zijn in een 
restaurant en zij hebben allerlei verschillende taken.  

Een kok was meteen vrij duidelijk en de ober kende ook iedereen, maar toen 
leerden we ook de gastheer of gastvrouw kennen en dat er nog mensen zijn 
die moeten afwassen. In een restaurant leer je bijvoorbeeld ook rekenen bij 
het wisselen van geld, maar ook bij het maken of volgen van een recept hoort 
rekenen. Verder hebben we nog veel nieuwe woorden geleerd en de lijst met 
nieuwe en belangrijke woorden hebben we achterin de klas opgehangen. Na 
een smaakles waarin we er achter kwamen dat onze ogen en neus ons voor de 
gek kunnen houden en een les over de spijsvertering, hebben we ook nog na-
gedacht over welke muziek in een restaurant thuishoort en of die muziek in 
elk restaurant wel op zijn plaats is.  

Tot grote verrassing van alle kinderen is Sinterklaas nog met een aantal Pie-
ten langs geweest in onze klas. Zij hebben onze klas omgetoverd in één groot 
restaurant en Sinterklaas had zelfs een filmpje opgenomen  waarbij was te 
zien dat hij op zijn stoel zat in onze klas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant ‘Zo lekker’.  

Bedankt knutselpieten! 
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 Als afsluiting van het thema zijn 
we naar het restaurant Lime ge-
weest. Dit was een erg leuke en 
leerzame ochtend. Na een wande-
ling van 20 minuten kwamen we 
aan bij Kerkplein 2, waar Ysbrand 
en Sandra ons opwachtten in hun 
mooi winters versierde restau-
rant. Na een introducerend 
praatje en wat vragen aan de kok 
volgde de eerste opdracht.  

 

De kinderen mochten naar een 
voorbeeld van Ysbrand, zelf een 
herfstsalade maken. De ingrediën-

ten die gebruikt konden worden waren onder andere 
zoete aardappelcrème, bietenchipjes, noten en pit-
ten, bloemkoolkruimels, bessen en geitenkaas. Tus-
sendoor werd er steeds een groepje naar de quizta-
fel geroepen. Hier gingen de kinderen met Sandra 
raden welke soorten fruit, groente, vlees en vis er op 
de tafel lagen en waar ze gebruikt voor konden wor-
den. Na ook een kijkje genomen te hebben in de keu-
ken en alvast allerlei verse groenten naar binnen ge-
bracht te hebben, mochten de kinderen hun zelfge-
maakte gerechtjes opeten. Het waren stuk voor stuk 
kunstwerken en dus een lust voor het oog. Helaas 
vond een groot aantal kinderen hun zelfgemaakt ge-
rechtje niet een lust voor de mond.  

 

Ondanks dit vond iedereen het een zeer geslaagde ochtend, waarbij we veel ge-
leerd en gedaan hebben. Daarom willen we Ysbrand en Sandra nogmaals bedan-
ken. Tot slot hebben de kinderen in tweetallen bij een foto een verslagje van de 

dag gemaakt. Al deze foto’s met tekst vormen samen 
een mooie samenvatting van de dag en dit boekje is 
als bedankje over-
handigd aan Ys-
brand en Sandra.  

 

Prachtige herstsalade van Leila 

De quizzz... 



Een tijdje geleden is er door ouders in Malden het initiatief ontstaan om een voetbalteam op te 
zetten voor kinderen die wat extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld voor kinderen met au-
tisme of een andere beperking.  
 
In de bijgaande flyer meer informatie daarover.  
 
Dinsdag 23 januari zal de 1e training zijn.  
 
Misschien is het iets voor uw kind of kent u iemand in de buurt?  
 

Neem dan gerust contact op met Sonja Kat van VoetbalPlus bij Sv Juliana ’31 (06-14899413 of via 
voetbalplusjuliana@hotmail.com 

 

 

Op dinsdagavond 6 februari houden we met onze collega’s van KION een geza-
menlijke ouderavond.  

 

KION heeft ons gevraagd deze avond samen te organiseren met als thema 
‘Buitenspelen’, voor kinderen van 0-12 jaar.  

 

Hanneke Poot (www.sirenevoorkinderen.nl) zal ons deze avond antwoord geven op 
de vraag waarom buitenspelen zo belangrijk is voor kinderen en welke ontwikke-
lingsgebieden hierbij geprikkeld worden.  

 

En wat kunnen wij doen als 
professionals en als ouder
(s) om kinderen hierin uit te 
dagen?  

 

Een officiële uitnodiging 
volgt nog, maar zet het vast 
in uw agenda (deze datum 
staat niet op de jaarkalen-
der).  
 

 

Buitenspelen 

Voetballen 
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U heeft het wellicht vandaag al in de krant gelezen: de Regenboog blijft, zoals eerder gecommu-
niceerd, in ons huidige gebouw. Het komend jaar zal er door de gemeente gekeken worden wel-
ke maatregelen voor energiebesparing en binnenklimaat genomen moeten worden. Dit wordt 
gekoppeld aan de te verwachten onderhoudsingrepen voor de komende 10 jaar.  

 
Persbericht Integraal huisvestingsplan onderwijs 2017 – 2032 
 
De gemeente Heumen werkte afgelopen maanden samen met de schoolbesturen Conexus en SPO 
Condor aan een integraal huisvestingsplan voor alle scholen in de gemeente Heumen. In dit plan 
spreken de partijen de ambitie uit om toekomstbestendige, kwalitatief goede onderwijshuisves-
ting te realiseren voor de Regenboog, Komeet, Zilverberg, St. Joris, Tandem, Vuurvogel en de 
Tovercirkel. Duurzaamheid staat hierbij voorop. Prioriteit wordt gegeven aan onderwijshuisves-
ting in Malden-Oost. De drie partijen hebben gekozen voor nieuwbouw van de Vuurvogel op een 
centrale locatie, namelijk de Gladiolenstraat. Daarnaast ligt er een voorstel voor de gebieds-
ontwikkeling van de huidige schoollocaties van de Vuurvogel, de Schoren en de Veldsingel. Don-
derdag 25 januari beslist de raad over het voorstel van het huisvestingsplan én het voorstel om 
de gebiedsontwikkeling verder uit te werken. 
 
De belangrijkste punten uit het huisvestingsplan 
Met een doorkijk tot 2032 krijgen we structureel in beeld hoe het ervoor staat met de scholen bin-
nen onze gemeente. Bij alle scholen is of wordt een bouwkundig onderzoek gestart. Er wordt geke-
ken naar hoe het is gesteld met het binnenklimaat en het energiebeheer van de gebouwen. De le-
vensduur van de schoolgebouwen wordt meegenomen in de afwegingen. Op basis hiervan zijn uitvoe-
ringsplannen gemaakt. Uit het uitvoeringsplan van 2017-2021 komt naar voren dat er een knelpunt is 
met de huisvesting van de Vuurvogel. De school maakt nu gebruik van twee verouderde gebouwen. 
Vanuit onderwijskundig oogpunt en samenhang tussen alle leerlingen en het team, is het wenselijk 
dat de school in één gebouw gehuisvest is. Daarnaast is de bekostiging vanuit het Rijk voor de Vuur-
vogel gebaseerd op één gebouw. Daarom is nu gekozen voor een unilocatie. De Regenboog blijft ge-
huisvest in het schoolgebouw aan de Veldsingel. Hier wordt onderzocht óf en welke maatregelen no-
dig zijn voor energiebesparing en verbetering van het binnenklimaat. Ook voor basisschool St. Joris 
in Heumen kijken we in de eerste planperiode óf en welke ingrepen op het gebied van duurzaamheid 
en binnenklimaat nodig zijn. 
 
Nieuwbouw Vuurvogel: duurzaam en toekomstbestendig 
Het nieuwe schoolgebouw wordt volgens de laatste normen duurzaam gebouwd. Dit past bij de ambi-
tie om van Heumen een klimaatneutrale gemeente te maken. De plannen voor het nieuwe schoolge-
bouw worden nog verder uitgewerkt. Bij de uitwerking van de openbare ruimte en de uitstraling van 
het gebouw worden omwonenden en betrokkenen uitgenodigd om hierin mee te denken.  
   
Gebiedsontwikkeling voor de huidige schoollocaties: de Schoren en de Veldsingel 
Met de keuze om de Vuurvogel op een nieuwe locatie te huisvesten, gaan we gelijktijdig aan de slag 
met de gebiedsontwikkeling van de twee huidige schoollocaties. Er is een aantal varianten uitgewerkt 
onder andere met herbestemming van de schoolgebouwen. Voor de Schoren is er een extra variant, 
namelijk de locatie groen houden. Aan de raad wordt voorgesteld de gekozen varianten in overleg 
met omwonenden verder uit te werken.  
 
Besluitvorming in de raad 
Het college van burgemeester en wethouders heeft nu het voorstel aan de raad voorgelegd over de 
twee onderwerpen, het integraal huisvestingsplan en de gebiedsontwikkeling. De raad beslist op 25 
januari hierover in een openbare vergadering.  
 

Plannen Regenboog 
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De Pieten hadden de klas 

veranderd in een 

Pietengymzaal!  

Wat een feest! 
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Nieuws van de Vlinders 

En natuurlijk kwam Sint 
ook in onze groep met 
zijn Pieten. We hebben 
voor hem gedanst en 

onze kunsten laten zien.  
We kregen cadeautjes: 

een moeilijk spel en 
stiften om mee op het 

raam te tekenen! 
 

In de weken na de vakantie komen er 
weer een paar nieuwe kinderen in 

onze groep!  
 

Welkom  
Vita, David, Sjuul, Nora en Krijn! 



 

 

De Vuurvliegen 
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Schoolfruit 
Wij zijn een gezonde school, zoals jullie weten hebben wij een moestuin, maar als het 
sneeuwt kunnen wij er niets mee.  Dit is jammer, maar gelukkig hebben wij ook school-
fruit. Hierbij krijgt ieder kind een extra stuk fruit. Wij hebben al veel verschillende 
soorten fruit gehad;  mandarijn, sinaasappel, peer, appel tomaat, radijs, kiwi en ananas.  

 

Sinterklaas 
Onze klas was mooi omgetoverd in een mooi winters natuurlandschap.  Waar wij nu op 
dit moment ook nog steeds van genieten.  

Met de hele school hebben wij voor Sinterklaas gezongen zodat de Sint de weg naar 
onze school ook echt kon vinden.  In de speelzaal heeft de Sint de brieven voorgelezen 
die hij had gekregen van alle groepen.  Iara en Jules hadden een mooi gedicht namens 
de vuurvliegen geschreven.  

In de klas hebben wij de surprises uitgepakt en voor de Sint gezongen. Natuurlijk had 
de Sint ook nog mooie cadeautjes voor de klas; drie spelletjes. Tik tak Boem, het zak-
geldspel en het kinderwereldreis spel.  Het was een gezellige dag.  

 

Wat hebben wij de afgelopen tijd gedaan en over gesproken en gewerkt.  
-afgravingen  

-natuurverschijnselen 
-samenwerken met elkaar 
-afspraken en regels  
-kerst 

 
Vanaf onze kant willen wij de ouders die zich de afgelopen tijd hebben ingezet en mee 
hebben geholpen bedanken. Voor iedereen alvast een hele fijne vakantie en tot in 2018.  



 

 

 

 

De Grote Klanken 

Een impressie van  de geweldige dag. 
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Dank Bernhard
 (vader van E

va) 

voor het maken van de 
film!  

 

Het was super om de show 

dezelfde avo
nd nog terug

 te 

kunnen kijke
n !  

 

Met dank aan theatergroep 

Hakoena (en speciaal Susan, de 

mama van Jules). 

En de gemeente Heumen voor dit 

mooie cadeautje! 



 

 

 

 

De Grote Klanken van Geluk Regenboog Show!! 

In de avond samen  
rondom het vuur.  

 
Daarna waren er in de klassen 
én voor de ouders in de hal de 

heerlijkste hapjes gemaakt!  
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Kinderen van gescheiden ouders 
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Kinderen van gescheiden 

ouders: "En ik dan?" 

Een (echt)scheiding betekent voor de 
betrokkenen bijna altijd een grote 
verandering.  Meestal leert iemand 
daar zelf goed mee om te gaan, 
soms ook niet. Kinderen kunnen bij 
gebrek aan goede verwerkingsmoge-
lijkheden emotionele schade onder-
vinden van de (echt)scheiding van 
hun ouders. 

Het helpt kinderen om hun ervaringen 
te delen met andere kinderen die in 
een soortgelijke situatie verkeren. Zij 
vinden herkenning en erkenning bij el-
kaar en leren om moeilijke situaties – 
eigen aan de (echt)scheiding –  beter 
te hanteren. 

Een doe- en praatgroep 

De doe- en praatgroepen zijn bedoeld 
om kinderen de gelegenheid te geven 
om ervaringen uit te wisselen over wat 
hen bezig houdt. Ook de actuele situa-
tie waarin de kinderen zich bevinden 
wordt besproken. De thema’s rondom 
(echt)scheiding komen op een speelse 
manier aan bod en nodigen de kinderen 
uit om actief bezig te zijn. 

Voor wie? 

De groepen zijn bedoeld voor kinderen 
van gescheiden ouders in de leeftijd 
7-9 jaar en 10-12 jaar. 

 

 

 

 

Betrokkenheid van de ouders 

Ouders worden intensief bij de trai-
ning betrokken. Voorwaarde voor deel-
name van een kind is dat beiden ou-
ders akkoord zijn met de training. 
Daarnaast heeft het de voorkeur dat 
beide ouders aanwezig zijn bij de ge-
zamenlijke gesprekken. 

Praktische info 

 Duur: Voor de kinderen zijn er 6 
bijeenkomsten van een uur tot 1½ 
uur. 

 Aantal deelnemers: 6 tot 8 kin-
deren. 

 Kosten: Deelname aan deze groep 
is gratis. 

 

Waar en wanneer: Cultureel Centrum 

Maldensteijn (kerkplein 8 in Malden), 

start rond eind januari, op donderdagmid-

dag na schooltijd. Precieze data volgen!  

Aanmelding 

Kan via mail: heumen@sterker.nl of te-
lefonisch via: 06 34 77 88 02 
(Christel Thomassen, consulent school 
& opvoeding en maatschappelijk werk-
ster Sterker Sociaal Werk).  

 

   


